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 Izstrādāja: Pedagogs karjeras konsultants – Ingrīda Bērziņa 



N.p.

k. 
Karjeras plānošanas tēma 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

 

Iesaistītie 

cilvēkresursi 

1. 

Pašnovērtējuma veikšana, 

karjeras lēmumu 

pieņemšana 

„Sāc domāt par 

savu karjeru jau 

šodien” 

Personīgās izaugsmes trenera vadīta 

nodarbība par sevis izzināšanu, par to, kā 

izvirzīt savus karjeras mērķus un sasniegt 

tos, kā mācības skolā saistās ar profesionāļa 

karjeru nākotnē, kādas karjeras vadības 

prasmes ir iespējams apgūt un pilnveidot 

mācību procesā, brīvajā laikā, ģimenes 

ietvaros. 

Paredzētas 2 grupu nodarbības. 

Pļaviņu novada 

ģimnāzijas 

7. klašu skolēni 

– 48 
 

2019. gada 

oktobris 

Pedagogs karjeras 

konsultants 

 

(Eiropas Sociālā 

fonda  projekta 

Nr.8.3.5.0/16/I/001

“ “Karjeras atbalsts 

vispārējās un 

profesionālās 

izglītības iestādēs” 

apmaksāts 

pasākums) 

2. 

Pašnovērtējuma veikšana, 

karjeras lēmumu 

pieņemšana 

„Esi līderis 

karjerā un 

dzīvē” 

Personīgās izaugsmes trenera vadīta 

nodarbība – treniņš. Treniņa laikā skolēniem 

būs iespēja apgūt zināšanas un iemaņas, kā 

būt par savas dzīves līderi un kā savas spējas 

izmantot līderības prasmju attīstībai. Būs 

iespēja izprast un mācīties, kā individuālās 

spējas var palīdzēt mērķtiecīgi plānot un 

veidot nākotnes karjeru. Paredzētas 2 grupu 

nodarbības. 

Pļaviņu novada 

ģimnāzijas 

8. klašu skolēni 

– 38, 

10. – 11. klašu 

skolēni – 29 
 

2019. gada 

novembris 

Pedagogs karjeras 

konsultants 

 

(Eiropas Sociālā 

fonda  projekta 

Nr.8.3.5.0/16/I/001

“ “Karjeras atbalsts 

vispārējās un 

profesionālās 

izglītības iestādēs” 

apmaksāts 

pasākums) 
 



3. 

Darba pasaules iepazīšana 

(apģērbu un 

tekstilizstrādājumu 

ražošana), karjeras lēmumu 

pieņemšana 

“No idejas līdz 

savam 

biznesam” 

Pasākums notiks 2 daļās – lekcija un 

meistarklase.  Pasākuma 1. daļa - lekcija par 

topošajiem uzņēmējiem nepieciešamajām 

prasmēm un sava biznesa radīšanu, par 

uzņēmēja ikdienu un izaicinājumiem. 

Skolēniem ar dažādu metožu palīdzību būs 

iespēja izvērtēt savu piemērotību 

uzņēmējdarbībai. 2.daļa – meistarklase, kā 

radīt oriģinālu ideju. 

Pļaviņu novada 

ģimnāzijas 

4. līdz 6. klašu 

skolēni – 111 

 

2019. gada 

decembris 

Pedagogs karjeras 

konsultants 

 

(Eiropas Sociālā 

fonda  projekta 

Nr.8.3.5.0/16/I/001

“ “Karjeras atbalsts 

vispārējās un 

profesionālās 

izglītības iestādēs” 

apmaksāts 

pasākums) 

 
 

4. 

Izglītības iespēju izpēte 
Izglītības izstāde 

„Skola 2020” 

Skolēni dodas uz gadskārtējo izglītības 

izstādi ar mērķi iegūt visaptverošu 

informāciju par izglītības iespējām Latvijā 

un ārzemēs, lai veiksmīgi plānotu savu 

tālāko karjeru darba tirgū. 

Pļaviņu novada 

ģimnāzijas 

12. klases 

skolēni - 28 

2019. gada 

februāris 

Pedagogs karjeras 

konsultants, klašu 

audzinātāji 

 

(Eiropas Sociālā 

fonda  projekta 

Nr.8.3.5.0/16/I/001

“ “Karjeras atbalsts 

vispārējās un 

profesionālās 

izglītības iestādēs” 

apmaksāts 

pasākums) 



5. 

Darba pasaules iepazīšana  

(poligrāfija, būvniecība, 

kokapstrāde, mājražošana, 

tūrisms) 

„Ražots Latvijā” 

Mācību ekskursijas uz Latvijas 

uzņēmumiem. Uzņēmumu  darba vides, 

ražošanas procesa, darbinieku profesiju 

iepazīšana, saruna ar uzņēmuma 

darbiniekiem par katras profesijas specifiku. 

Paredzētas 6 mācību ekskursijas. 

Pļaviņu novada 

ģimnāzijas 

1. līdz 3. klašu 

skolēni – 122 

 

2019. gada 

oktobris – 2020. 

gada maijs 

Pedagogs karjeras 

konsultants, klases 

audzinātājs 

 

(Eiropas Sociālā 

fonda  projekta 

Nr.8.3.5.0/16/I/001

“ “Karjeras atbalsts 

vispārējās un 

profesionālās 

izglītības iestādēs” 

apmaksāts 

pasākums) 

6. 

Karjeras lēmuma 

pieņemšana 

“Ceļš uz 

karjeru” 

Nodarbība par karjeras virzību un izvēles 

ceļiem, par to, kā izvirzīt mērķus, kādas 

kompetences ir aktuālas mūsdienu darba 

tirgū, kā izdarīt pareizāko izvēli, vai ir 

“pareizās” un “nepareizās” profesijas. 

Pļaviņu novada 

ģimnāzijas 

9. klašu skolēni 

- 39 

2019. gada maijs 

Pedagogs karjeras 

konsultants 

 

(Eiropas Sociālā 

fonda  projekta 

Nr.8.3.5.0/16/I/001

“ “Karjeras atbalsts 

vispārējās un 

profesionālās 

izglītības iestādēs” 

apmaksāts 

pasākums) 

7.  
Karjeras izglītības atbalsts 

audzināšanas stundās. 
Karjeras izvēle. 

Nodarbību cikls, kuru īstenošanu 

sistemātiski veic klašu audzinātāji savās 

klasēs sadarbībā ar atbalsta personālu. 

Pļaviņu novada 

ģimnāzijas 1.-

12. klašu skolēni 

2019./2020. m.g. 

septembris - maijs 

Klašu audzinātāji, 

pedagogs karjeras 

konsultants 

8.  
Izglītojamo vecāku 

informēšana 

Karjeras 

iespējas. 

Informācijas nodošana vecākiem par 

tālākizglītības, karjeras iespējām un 

informācijas avotiem. 

Pļaviņu novada 

ģimnāzijas 

1.-12. klašu 

vecāki 

2019./2020. m.g. 

septembris - maijs 

Klašu audzinātāji, 

pedagogs karjeras 

konsultants 

9.  

Karjeras vadības prasmju 

attīstīšana 
Karjeras nedēļa 

Palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras 

iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju 

mācīties un izvēlēties nākotnes 

nodarbošanos un izglītības ceļu atbilstoši 

savām spējām, interesēm un iespējām 

Pļaviņu novada 

ģimnāzijas 1.-

12. klašu skolēni 

2019.g. 14. – 18. 

oktobris 

Klašu audzinātāji, 

pedagogs karjeras 

konsultants 



10.  

Tikšanās ar skolas 

absolventiem 

„Mana 

pieredze” 

Neformālas tikšanās, kuru laikā 

izglītojamajiem ir iespēja noskaidrot viņus 

interesējušos jautājumus par studiju 

praktisku norisi, studentu ikdienas dzīvi, 

darba pieredzi un karjeras veidošanu. 

Pļaviņu novada 

ģimnāzijas 

1. - 12. klašu 

2019./2020. m.g. 

septembris - maijs 

Klašu audzinātāji, 

priekšmetu 

skolotāji 

11.  
Profesiju, amatu pārstāvju 

darba ikdienas iepazīšana. 
„Ēnu diena” 

Iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un 

nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem 

izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos 

darba tirgum. 

Pļaviņu novada 

ģimnāzijas 

5. - 12. klašu 

skolēni 

2020. gada 

februāris 

Klašu audzinātāji, 

pedagogs karjeras 

konsultants, 

izglītojamo vecāki 

 

 

 

 

 


